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КАРАР
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Татарстан Республикасы Кама Тамагы
муниципаль районының Сөйки авыл
җирлеге башкарма комитетының 2018
елның 18 декабрендәге 29 номерлы
карары белән расланган адресларны
бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару
буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ
регламентына
үзгәрешләр кертү турында
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2020 елның 4 сентябрендәге «адреслар
бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» 1355
номерлы карары, «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының
Сөйки
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә Татарстан
Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Сөйки авыл җирлеге башкарма
комитеты КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Сөйки авыл
җирлеге башкарма комитетының 2018 елның 18 декабрендәге 29 номерлы карары
белән расланган адресларны бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару буенча муниципаль
хезмәт күрсәтүнең административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1) 1.3.3 пунктында:
3
4

пунктчада «(алга таба - Региональ Портал)» сүзләрен өстәргә;
пунктчада «(алга таба - Бердәм Портал)» сүзләрен өстәргә;

2) 1.3.4 пунктына түбәндәге эчтәлекле икенче абзац өстәргә:

«Татарстан Республикасы дәүләт телләрендә мәгълүмат стендларында һәм
муниципаль районның «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге
рәсми сайтында урнаштырыла торган мәгълүмат әлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2,3,
2.5, 2.7, 2.9, 2.11, 5.1 пунктларында (пунктчаларында) урнашкан муниципаль хезмәт
турында белешмәләр керә.»;
3) 1.5 пунктта:
сигезенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«адреслау объектының идентификация элементлары - җир участокларының
номерлары, адресациянең башка объектларының типлары һәм номерлары;»;
уникенче абзацта «шәһәр яисә» һәм «(шәһәр округы)» сүзләрен төшереп
калдырырга;
унбишенче абзацны яңа редакциядә бәян итәргә:
«Әлеге Регламентның гамәлдә булуы адреслау объектларына кагыла, аларның
исемлеге Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның 19 ноябрендәге 1221
номерлы «Адресларны бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару кагыйдәләрен раслау
турында» карары белән каралган:
а) бина (капиталь булмаган төзелештән тыш) шул исәптән төзелеш
тәмамланмаган бина (төзелеш);
б) төзелеш (капиталь булмаган корылмадан һәм линия объектыннан тыш) шул
исәптән төзелеп бетмәгән корылма;
в) җир кишәрлеге (торак пунктлар җирләренә карамаган һәм аларда капиталь
төзелеш объектларын урнаштыру өчен билгеләнмәгән җир кишәрлегеннән тыш);
г) капиталь төзелеш объектының бер өлеше булган бина;
д) машина урыны (капиталь булмаган бинаның яисә корылманың бер өлеше
булган машина урыныннан тыш).»;
уналтынчы - егерменче абзацларны төшереп калдырырга;
4) 2.3 пунктының икенче баганасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1. Объектка адреслау адресын бирү, аның адресын үзгәртү яки адресын
юкка чыгару турында карар (боерык) (№1 кушымта).
2. Объектка адресация адресын бирүдән баш тарту яисә аның адресын юкка
чыгару турындагы карар (Россия Федерациясе Финанс министрлыгының 2014
елның 11 декабрендәге 146н номерлы боерыгына 2 нче кушымта нигезендә):
5) 2.4нче пунктның икенче баганасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
"10 эш көне дәвамында, гариза бирү көнен дә кертеп.

Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын туктатып тору каралмаган.
Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документны бирү мөрәҗәгать итүче
мөрәҗәгать иткән көнне гамәлгә ашырыла.
Гаризада (почта яисә электрон адресы буенча) күрсәтелгән элемтә ысулыннан
файдаланып, муниципаль хезмәт нәтиҗәсен рәсмиләштерү һәм теркәү көнендә
муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең нәтиҗәләрен җибәрү.»;
6) 2.5нче пунктның икенче баганасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1) Гариза (Россия Федерациясе Финанс министрлыгының 2014 елның 11
декабрендәге 146н номерлы боерыгына 1 нче кушымта):
- кәгазьдәге документ формасында ;
- региональ портал аша мөрәҗәгать иткәндә, «Электрон имза турында» 2011
елның 6 апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләре нигезендә
имзаланган электрон рәвештә;
2) шәхесне таныклый торган документлар;
3) вәкил вәкаләтләрен раслаучы документ (әгәр гариза бирүче исеменнән
вәкил эш йөртсә);
4) адреслау объектына (объектларына) хокук билгели һәм (яисә) хокук раслый
торган документлар (адресы (төзелеше) яисә корылмасы бирелгән очракта, шул
исәптән төзелеше тәмамланмаган бина (корылмага) бирелгән очракта, төзелеш өчен
рөхсәт алу таләп ителми торган Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы
нигезендә, күрсәтелгән бина (төзелеш), корылма урнашкан җир кишәрлегенә хокук
билгели һәм (яисә) документларны таныклау хокукы;
5) адреслау объектын (төзелеп килүче объектларга адрес биргәндә) (Россия
Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә бинаны (төзелешен) төзү яисә
реконструкцияләү, төзелешкә рөхсәт алу өчен рөхсәт алу таләп ителмәгән) һәм
(яисә) адреслау объектын эксплуатациягә кертүгә рөхсәт булган очраклардан тыш)
төзүгә рөхсәт;
6) кадастр планында яисә тиешле территориянең кадастр картасында адреслау
объектының урнашу схемасы (адреска җир кишәрлеге бирелгән очракта);
7) адреслауның бер һәм аннан да күбрәк яңа объектларын (күчемсез милек
объектларын (биналарны) үзгәртеп төзегәндә һәм (яисә) яңадан планлаштырганда
кабул итү комиссиясе акты (адреслауның бер һәм аннан да күбрәк яңа объектлары
барлыкка килгән очракта).
Гариза биргәндә гариза бирүчеләр (мөрәҗәгать итүченең вәкилләре) аңа
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның 19 ноябрендәге 1221 номерлы карары
белән расланган адресларны бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару кагыйдәләренең 34
пунктындагы "а", "в", "г", "е" һәм "ж" пунктчаларында күрсәтелгән документларны,
әгәр мондый документлар дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә органы яки
дәүләт органнары яки җирле үзидарә органнары карамагында булмаса, дәүләт
органнары яки җирле үзидарә органнары карамагында булса, беркетергә хокуклы.
вәкаләтле органга электрон документлар рәвешендә тапшырыла торган
күрсәтелгән Кагыйдәләрнең 34 пунктында күрсәтелгән документлар мөрәҗәгать
итүче (мөрәҗәгать итүче вәкиле) тарафыннан көчәйтелгән квалификацияле электрон
имза кулланып таныклана.

Муниципаль хезмәт алу өчен гариза бланкын мөрәҗәгать итүче Башкарма
комитетта шәхсән мөрәҗәгать иткәндә алырга мөмкин. Бланкның электрон формасы
Башкарма комитетның рәсми сайтында урнаштырылган.
Гариза бирүче гаризаны һәм аңа теркәп бирелә торган документларны
кәгазьдә түбәндәге ысулларның берсен кулланып тапшыра (җибәрә) ала:
шәхсән (гариза бирүче исеменнән ышанычнамә нигезендә эш итүче зат
тарафыннан);
почта аша кертемнәрне тасвирлап һәм тапшыру турында хәбәрнамә белән.
Гариза һәм документлар шулай ук мөрәҗәгать итүче тарафыннан көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза белән имзаланган электрон документлар
рәвешендәге региональ портал аша да тапшырылырга (җибәрелергә) мөмкин.»;
7) 2.6 пунктта:
беренче булып түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.6. Дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм дәүләт органнарына
яисә җирле үзидарә органнарына буйсына торган оешмалар карамагында булган һәм
мөрәҗәгать итүче тапшырырга хокуклы муниципаль хезмәт күрсәтү өчен норматив
хокукый актлар нигезендә кирәкле документларның тулы исемлеге, шулай ук
аларны мөрәҗәгать итүче тарафыннан, шул исәптән электрон рәвештә, мөрәҗәгать
итүче тарафыннан алу ысуллары, аларны тапшыру тәртибе; дәүләт органы, җирле
үзидарә органы йә шушы документлары булган оешма»;
икенче багананы түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
"Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында түбәндәгеләр алына:
1) күчемсез мөлкәт объектлары турында Бердәм дәүләт реестрыннан
күчермәләр, аларны үзгәртеп кору нәтиҗәсе булып бер һәм аннан да күбрәк
адресация объекты барлыкка килү тора (күчемсез милек объектларын адресациянең
бер һәм аннан да күбрәк яңа объектлары барлыкка килгән очракта);
2) адреслау объекты булган күчемсез мөлкәт объекты турында Бердәм дәүләт
реестрыннан өземтә (кадастр исәбенә куелган адреслау объектына адрес бирелгән
очракта);
3) адреслау объекты булган дәүләт кадастр исәбеннән төшерелгән күчемсез
мөлкәт объекты турында Бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең 2014 елның 19 ноябрендәге 1221 номерлы карары белән расланган
адресларны бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару кагыйдәләренең 14 пунктындагы "а"
пунктчасында күрсәтелгән нигезләрдә адреслау объекты адресын гамәлдән чыгарган
очракта);
4) адреслау объекты булып торучы күчемсез мөлкәт объекты буенча соратыла
торган белешмәләрнең Бердәм дәүләт реестрында булмавы турында хәбәрнамә
(Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның 19 ноябрендәге 1221 номерлы
карары белән расланган адреслар бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару
кагыйдәләренең 14 пунктындагы "а" пунктчасында күрсәтелгән нигезләрдә адреслау
объекты адресын гамәлдән чыгарган очракта);

5) җирле үзидарә органының торак урынны торак булмаган бинага яисә торак
булмаган бинага күчерү турындагы карары (адрес бирелгән очракта, мондый
адресны үзгәрткән һәм гамәлдән чыгарган очракта, аны торак булмаган бинадан
торак булмаган бинага яисә торак булмаган бинага күчергән очракта).
Гариза бирүче тапшырырга хокуклы документларны алу ысуллары һәм
тапшыру тәртибе әлеге регламентның 2.5 пункты белән билгеләнгән.
Гариза бирүчедән дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм башка
оешмалар карамагында булган югарыда санап үтелгән документларны таләп итү
тыела.
Гариза бирүченең югарыда күрсәтелгән мәгълүматлар булган документларны
тапшырмавы гариза бирүчегә хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез була алмый.»;
8) 2.7 пунктта:
беренче багананы түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләр
исемлеге, шул исәптән муниципаль хезмәтләр күрсәтүдә катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелә торган (бирелә торган) документ (документлар) турында
белешмәләр;
икенче багананы түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.»;
9) 2.8 пунктының икенче баганасында өченче абзацта «күрсәтелгән
документлар исемлеген» сүзләрен «күрсәтелгән документлар исемлеген һәм
күрсәтелгән таләпләрне» сүзләренә алмаштырырга;
10) 2.14 пунктының икенче баганасына түбәндәге эчтәлекле дүртенче унберенче абзацлар өстәргә:
«Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе законнары
нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү урынына каршылыксыз керү максатларында
түбәндәгеләр тәэмин ителә:
1) күрү һәм мөстәкыйль хәрәкәт итү функциясенең тотрыклы бозылуы булган
инвалидларны озата бару һәм аларга ярдәм күрсәтү;
2) кресло-колясканы файдаланып транспорт чарасына утырту һәм аннан
төшерү мөмкинлеге;
3) инвалидларның хезмәт күрсәтүләргә тоткарлыксыз керүен тәэмин итү өчен
кирәкле җиһазларны һәм мәгълүмат йөртүчеләрне аларның тормыш эшчәнлеге
чикле булуын исәпкә алып тиешенчә урнаштыру;
4) инвалидлар өчен тавыш һәм күрү мәгълүматын, шулай ук язуларны,
билгеләрне һәм башка текстлы һәм график мәгълүматны Брайль рельефлы-нокталы
шрифты белән башкарылган билгеләр белән кабатлау;
5) сурдотәрҗемәче һәм тифлосурдотәрҗемә кертүне;

6)йөртүче- этне махсус укытуны раслый торган документ һәм аны бирү
тәртибен раслау турында " 2015 елның 22 июнендәге 386н номерлы Россия
Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының йөртүче-этне махсус
укытуны раслаучы документ формасын һәм аны бирү тәртибен раслау турындагы
боерыгы белән билгеләнгән тәртиптә һәм форма буенча бирелә торган документ
булган очракта рөхсәт итү.
Муниципаль хезмәт күрсәтү гамәлгә ашырыла торган объектлардан һәм әлеге
пунктның 1 - 4 пунктчаларында күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәткәндә
кулланыла торган акчалардан инвалидларның файдалана алуын тәэмин итү
өлешендә таләпләр 2016 елның 1 июленнән соң файдалануга тапшырылган яисә
модернизация узган объектларга һәм чараларга карата кулланыла.»;
11) 2.16 пунктының икенче баганасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Муниципаль хезмәтне электрон рәвештә алу тәртибе турында
консультацияне Интернет-кабул итү бүлмәсе яисә Татарстан Республикасының
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләре порталы аша алырга мөмкин.
Муниципаль хезмәт электрон формада күрсәтелгәндә, гариза бирүче
түбәндәгеләргә хокуклы:
а) Бердәм порталда яисә Региональ порталда урнаштырылган муниципаль
хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары турында мәгълүмат алырга;
б)
Төбәк порталындагы «Шәхси кабинет»тан файдаланып, гаризаның
электрон формасын тутыру юлы белән муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы
гаризаны электрон документ рәвешендә тапшырырга.
Региональ порталның «Шәхси кабинет»ын кулланып муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документлар җибәрелгәндә, көчәйтелгән квалификацияле
электрон имза кулланыла. Мөрәҗәгать итүче гади электрон имзаны Россия
Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 25 июнендәге 634 номерлы карары белән
каралган очракларда кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формада бирелгән
гаризаларны үтәү барышы турында мәгълүматлар алырга;
г) региональ портал ярдәмендә муниципаль хезмәт күрсәтү сыйфатын
бәяләүгә;
д) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен электрон документ формасында
алырга;
е) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәткәндә кылынган карарларга һәм
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү
процессын тәэмин итә торган муниципаль районның рәсми сайты, Региональ
портал, федераль дәүләт мәгълүмат системасы порталы, дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәткән органнар, аларның вазыйфаи затлары, дәүләт һәм муниципаль
хезмәткәрләр тарафыннан кылынган карарларга һәм гамәлләргә (гамәл кылмауга)
карата шикаять бирү һәм гамәл кылмау (гамәл кылмау).»;
12) түбәндәге эчтәлекле 3.3.1 пунктын түбәндәге эчтәлекле өченче тугызынчы абзацлар белән тулыландырырга:

"Гаризаны электрон формага алганда, гаризалар кабул итү өчен җаваплы
башкарма комитет белгече:
а) электрон документлар әйләнеше системасында гаризаны теркәүне тәэмин
итә, шул ук вакытта гаризага «Ведомство тарафыннан кабул ителде» яисә
«Эшкәртүдә» статусы бирелә, бу Региональ порталның «Шәхси кабинетында»
күренә;
б) Бердәм порталга мөрәҗәгать итү юлы белән (мөрәҗәгать итүче тарафыннан
көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган документларның
электрон рәвешләрен тапшырылган очракта) электрон имзаның чынбарлык
шартлары үтәлешен тикшерә.
Әгәр көчәйтелгән квалификацияле электрон имзаны тикшерү нәтиҗәсендә
аның чынбарлык шартларын үтәмәү ачыкланмаган булса, Башкарма комитет
белгече мөрәҗәгать итүчегә гаризада күрсәтелгән ысул белән, гариза килгән көннең
иртәгесеннән дә соңга калмыйча, гаризаның теркәү номерын, гариза алу датасын,
аңа тапшырылган документларның исемнәре исемлеген, муниципаль хезмәт
нәтиҗәсен алу датасын үз эченә алган гариза керү турында хәбәрнамә җибәрә.
Әгәр көчәйтелгән квалификацияле электрон имзаны тикшерү нәтиҗәсендә
аның чынбарлык шартларын үтәмәү ачыкланса, башкарма комитет белгече:
электрон формада кергән документларны кабул итүдән баш тарту турында
карар кабул итә;
мөрәҗәгать итүчегә «Электрон имза турында» 2011 елның 6 апрелендәге 63ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясы пунктларын күрсәтеп, электрон
формада кабул ителгән карар турында хәбәрнамә җибәрә, алар аны кабул итү өчен
нигез булып тора. Мондый уведомление башкарма комитетының вазыйфаи затының
көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән имзалана, электрон документ
әйләнеше системасында теркәлә һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның
25 августындагы 852 номерлы карары белән расланган дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләрне алуны сорап мөрәҗәгать иткәндә көчәйтелгән квалификацияле
электрон имзаны куллану кагыйдәләренең 9 пунктында күрсәтелгән ысуллар белән
җибәрелә.»;
13) түбәндәге эчтәлекле 3.3.3 пунктының беренче абзацын өстәргә:
«Мөрәҗәгать итүче нәтиҗәне электрон рәвештә алу ысулын сайлаганда,
мөрәҗәгать итүчегә электрон документ рәвешендә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен
җибәрә.»;
14) 3.4.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
"Башкарма комитет белгече электрон рәвештә ведомствоара электрон
хезмәттәшлек системасы ярдәмендә тәкъдим итү турындагы сорауларны җибәрә:
1) күчемсез мөлкәт объектлары турында Бердәм дәүләт реестрыннан
күчермәләр, аларны үзгәртеп кору нәтиҗәсе булып бер һәм аннан да күбрәк
адресация объекты барлыкка килү тора (күчемсез милек объектларын адресациянең
бер һәм аннан да күбрәк яңа объектлары барлыкка килгән очракта);

2) адреслау объекты булган күчемсез мөлкәт объекты турында Бердәм дәүләт
реестрыннан өземтә (кадастр исәбенә куелган адреслау объектына адрес бирелгән
очракта);
3) адреслау объекты булган дәүләт кадастр исәбеннән төшерелгән күчемсез
мөлкәт объекты турында Бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең 2014 елның 19 ноябрендәге 1221 номерлы карары белән расланган
адресларны бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару кагыйдәләренең 14 пунктындагы "а"
пунктчасында күрсәтелгән нигезләрдә адреслау объекты адресын гамәлдән чыгарган
очракта);
4) адреслау объекты булып торучы күчемсез мөлкәт объекты буенча соратыла
торган белешмәләрнең Бердәм дәүләт реестрында булмавы турында хәбәрнамә
(Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның 19 ноябрендәге 1221 номерлы
карары белән расланган адреслар бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару
кагыйдәләренең 14 пунктындагы "а" пунктчасында күрсәтелгән нигезләрдә адреслау
объекты адресын гамәлдән чыгарган очракта);
5) җирле үзидарә органының торак урынны торак булмаган бинага яисә торак
булмаган бинага күчерү турындагы карары (адрес бирелгән очракта, мондый
адресны үзгәрткән һәм гамәлдән чыгарган очракта, аны торак булмаган бинадан
торак булмаган бинага яисә торак булмаган бинага күчергән очракта).
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәт күрсәтү
турында гариза килеп ирешкән вакыттан алып бер эш көне эчендә башкарыла.
Процедураның нәтиҗәсе: хакимият органнарына җибәрелгән мөрәҗәгатьләр.»;
15) 2 нче кушымтаны 1 нче кушымта дип санарга;
16) 1, № 3 номерлы һәм 4 номерлы кушымталарны төшереп калдырырга;
17) 5 нче кушымтаны 2 нче кушымта дип санарга.
2. Электрон рәвештә адреслар бирү, үзгәртү һәм аннулирование буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ
регламенты нигезләмәләре «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру
турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 29
статьясындагы 4 өлеше нигезендә расланган электрон рәвештә дәүләт (муниципаль)
хезмәтләрен күрсәтүгә күчү планында билгеләнгән срокларда кулланыла дип
билгеләргә.
3. Әлеге карарны Татарстан Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат
порталында (pravo.tatarstan.ru) бастырырга һәм Татарстан Республикасы Кама
Тамагы муниципаль районының рәсми сайтында (kamskoye-ustye.tatarstan.ru)
урнаштырырга.
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам.
Сөйки авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе:
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